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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของแผนกลยุทธ ์
 

การวางแผนเชิงกลยุทธ์มีความส าคัญด้วยเพราะเป็นกระบวนการส าคัญของการบริหารองค์กร ซึ่งเกี่ยวข้องกับฝ่าย
บริหารโดยตรง ซึ่งกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์จ าเป็นต้องใช้การมีการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการเช่ือมโยง
หรือต่อเนื่องถึงการน าไปปฏิบัติ (Implementation) รวมทั้งการควบคุม(Controlling) เพื่อให้องค์กร สามารถบรรลุเป้าหมายได
ภายใต้บริบทขององคก์รที่อาจมีจ ากัดในด้านทรัพยากรต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงของ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น  

สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นส่วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยการแบ่งส่วนราชการ จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  พ.ศ. 2548 ที่ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 20 ก ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2548 และต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศเรื่อง 
การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 74 ง 
ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2549 ก าหนดให้สถาบันวิจัยและพัฒนา มีส่วนราชการภายในเป็น ส านักงานผู้อ านวยการ               
มีขอบขา่ยพันธกิจตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลงวันท่ี 18  ตุลาคม พ.ศ. 2553 เรื่อง ขอบข่ายพันธกิจ
และภาระหน้าที่ของส่วนราชการและหน่วยงานของมหาวิทยาลัยดังนี้ 

 1. สนับสนุน ให้การศึกษาและผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมและส านึกในความเป็นไทย 
2. วิจัยและแสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

 3. ให้บริการทางวิชาการ 
 4. ร่วมมือและสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้ง เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 

ในคุณค่าและความภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาต ิ
 5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน 
 6. สนับสนุนและพัฒนาการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 7. ประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 8. แสวงหาแนวทางปรับปรุง พัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 9. สืบสานโครงการอันเนื่องมากจากแนวพระราชด าริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

                      

แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560-2564 สถาบันวิจัยและพัฒนาไดจัดท าแผนกลยุทธ์จากความร่วมมือของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง ไดแก ่ผู้บริหาร บุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา ตัวแทนคณาจารย์ประจ าคณะ แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560-2564 
จึงสอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และยังมีจุดเน้นใน ฐานะทีเ่ป็นส่วนหน่ึงของท้องถิ่นอีกด้วย  

                                                                
1.2 วัตถุประสงคข์องแผนกลยุทธ์  

1.2.1 เพื่อก าหนดทิศทางการบริหารงานในการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา 
1.2.2 เพื่อเป็นกรอบในการวางแผนและก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานสถาบันวิจัยและพัฒนา  
1.2.3 เพื่อเป็นกรอบในการจัดท าแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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1.3 โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
การบริหารงานในสถาบันวิจัยและพัฒนาสรุปเป็นแผนภาพไดด้ังภาพที่ 1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 1.1 แสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสถาบันวิจยัและพัฒนา 
 
 
 

1. งานสารบรรณ 
2. งานธุรการ 
    2.1   งานประชุม 

2.2  งานประชาสัมพันธ์ 
    2.3    งานอาคารสถานที ่
    2.4    งานประสานงาน        
    2.5    ยานพาหนะ 
3. งานบุคลากร 
4. งานพัสดุ ครุภัณฑ์ 
5. งานบริหารงบประมาณและ
การเงิน 
     5.1    งานแผนงานและ
งบประมาณ 
     5.2    งานติดตามประเมินผล 
รายงาน 
     5.3    งานรายงานประจ าป ี
6. งานการเงิน 
7. งานประกันคุณภาพภายใน 
ภายนอก 
     7.1    งานประกันคุณภาพภายใน 
     7.2    งานประกันคุณภาพ
ภายนอก 
     7.3    งานบริหารความเส่ียง 
     7.4    งานการจัดการความรู ้
8. งานอื่นๆ ตามที่ได้มอบหมาย 

1. งานประสานงานบริการวิชาการ 
     1.1    งานประสานงานบริการ
และ คณะหน่วยงานภายนอก 
     1.2    งานนโยบายและแผนงาน
บริการ วิชาการ 
     1.3    งานงบประมาณบริการ
วิชาการ 
     1.5    งานรายงานความเกา้หน้า
งานบริการ วิชาการ 

1.6 งานรวบรวมข้อมูลตัวชี้ วัด 
งานบริการวิชาการ 
2. งานปฏิบัติงานบริการวิชาการ 
      2.1   งานฝึกอบรม 
      2.2    งานสัมมนา 
3. งานสารสนเทศ 
      3.1     งานพัฒนาเวบ็ไซต์ 
      3.2     งานเผยแพรก่ิจกรรม
ต่างๆ  ของสถาบันฯ 
4. งานอื่นๆ ตามที่ได้มอบหมาย 
 

1. งานประสานงานวิจยั 
1.1  งานนโยบายและแผน 

งานวิจัย 
1.2  งานงบประมาณวิจัย 
1.3  งานท าสัญญารับทุนวิจัย 

     1.4    งานรายงานความเกา้หน้า
งานวิจัย      
     1.5    งานประสานงานแหล่งทุน
วิจัย 
2.  งานกองทุนวิจยั 
      2.1   งานรวบรวมตัวชีว้ัด
งานวิจัย 

2.2 งานเผยแพร่งานวิจัย 
2.3   งานจัดนิทรรศการวิจยั 
2.4   งานประชุมวิชาการ 

      2.5   งานน าเสนอผลงานวิจัย 
2.6   งานลิขสิทธิ์ ทรพัย์สินทาง 

ปัญญา 
3. งานพัฒนางานวิจยั 
      3.1   งานพัฒนานกัวจิัยทกุระดับ 

3.2   งานเชิดชูเกียรตินักวจิัย 
4. งานอื่นๆ ตามที่ได้มอบหมาย 
 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

สถาบนัวิจัยและพัฒนา 

รองผู้อ านวยการ 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

งานบริหารทั่วไป งานบริการวิชาการ งานวิจยั 
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1.4 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 สถำบันวิจัยและพัฒนำ  
ประกอบด้วยวิธีปฏิบัติงานในแตล่ะขั้นตอนท่ีส าคญั ดังนี้ (ดังภาพที่ 2.1) 
 

ขั้นตอนที่ 1 วำงแผนจัดท ำ แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 (1 วัน) ดังนี้ 
1) สถาบันวิจัยและพัฒนา วางแผนจัดท าแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 โดยเน้นการม ี

ส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
 
ขั้นตอนที่ 2 แต่งต้ังคณะท ำงำน ( 1 วัน) มีกระบวนกำร ดังนี้ 
2) สถาบันวิจัยและพัฒนา ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 สถาบันวิจัยและ

พัฒนา โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
 
ขั้นตอนที่ 3 ทบทวนแผนเดิม (1 วัน) มีกระบวนกำรดังนี้ 
3) จัดประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อพิจารณา

ทบทวน วิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
ขั้นตอนที่ 4 ศึกษำและก ำหนดแนวทำง ขั้นตอนในกำรด ำเนินกำร (20 วัน)  
4) สถาบันวิจัยและพัฒนา ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลและแนวทางการจัดท า แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 

2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา  
5) ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 
 
ขั้นตอนที่ 5 เสนอแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 ต่อกรรมกำรประจ ำสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
6) ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อเสนอแผนกล

ยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าที่ประชุมกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 - กรณีไม่เห็นชอบ คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 ด าเนินการปรับแก้ แผนกลยุทธ์ 
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา  ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม โดยย้อนกลับไปด าเนินการตาม
กระบวนการตั้งแต่กระบวนการที่ 4 เป็นต้นไป ตามล าดับ 
 - กรณีเห็นชอบ ให้ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

 
ขั้นตอนที่ 6 เผยแพร่ (1 วัน) 
7) สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดท ารูปเล่ม แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 และเผยแพร่แผนกลยุทธ์ ระยะ 

5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 บนเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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บทท่ี 2  
กำรประเมินสภำพกำรณปัจจบุันของสถำบันวิจัยและพัฒนำ ด้วยวิธี SWOT Analysis 

 
 การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในด้วยวิธี SWOT (SWOT Analysis)  ท าให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ทราบถึงจุดแข็ง 
(S: Strengths)  จุดอ่อน (W: Weakness) โอกาส(O:Opportunities) และอุปสรรค (T: Treats)  เพื่อน าไปพัฒนาสถาบันวิจัย
และพัฒนาต่อไป  ซึ่งจากการทบทวนการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมด้วยวิธี SWOT (SWOT Analysis) ดังกล่าว สามารถ
ประมวลผลการวิเคราะห์ประเด็นส าคัญที่เช่ือมโยงกับการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ ซึ่งจุดแข็งและจุดอ่อนที่ได้จากการ
วิเคราะห์   ดังแสดงใน ตารางที่ 2.1  
 
2.1 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน (จุดแข็งและจุดอ่อน)  
ตารางที่ 2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจดุอ่อน) 
 

ปัจ
จัย

ภำ
ยใ

น 

จุดแข็ง   (S: Strengths) จุดอ่อน (W: Weakness) 
จุดแข็ง (Strengths : S) 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนามีนโยบายส่งเสริมการวิจัยโดยการ
จัดอบรมให้ความรู้ พัฒนานักวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
2. มีระบบบรหิารจดัการโครงการบริการวิชาการที่มี
ประสิทธิภาพ 
3. มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ด้าน
งานวิจัยและการบริการวิชาการทัง้ในระดับชาติและ
นานาชาติ 
4. บุคลากรมมีนุษยสมัพันธ์ และมจีิตบริการ  
5. มีจ านวนผลงานวิจัยท่ีไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการและการประชุมวชิาการเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 
6. มีวารสารวิชาการที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของศูนย์ดัชนี
การอ้างอิงวารสารไทย (TCI)  

จุดอ่อน (Weakness : W) 
1. ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยยังไม่สามารถน าไปใช้
ประโยชนไ์ด้ในเชิงพาณิชย ์
2. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการจดสิทธิบัตร 
อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธ์ิยังมีจ านวนน้อย 
3. งานวิจัยขาดการส่งเสรมิการต่อยอดและถ่ายทอด
องค์ความรู้ในงานวิจัยสูส่ังคม 
4. ขาดระบบสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจ (MIS) และ
ระบบฐานข้อมลูด้านงานวิจัยและการบริการวิชาการ 
5. ขาดอัตราก าลังนักวิจัยประจ าสถาบัน 
6. นักวิจัยรุ่นใหม่ยังขาดประสบการณ์ในการท าวิจัย 
7. ขาดงานวิจัยแบบชุดโครงการ 
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2.2  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) ด้วยวิธี SWOT ท าให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ทราบถึง
โอกาส (O:Opportunities) และอุปสรรค (T: Treats) ดังแสดงในตารางที่ 2.2 ซึ่งผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
(โอกาสและอุปสรรค) นี้จะได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดท า แผนกลยุทธ์เพื่อใช้ในการพัฒนางานของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้
ก้าวหน้าต่อไป 
ตารางที ่2.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) 
 

ปัจ
จัย

ภำ
ยน

อก
 

โอกำส (O: Opportunities) อุปสรรค  (T: Treats) 
โอกำส (Opportunities : O) 
1. นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลส่งเสรมิงานวิจัยและ
นวัตกรรม 
2. มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีศักยภาพในการเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดองค์ความรูสู้่ชุมชนและทอ้งถิ่น 
3. มีแหล่งเงินทุนภายนอกท่ีจะใหก้ารสนับสนุนการวิจยัของ
คณาจารย์หลายแหล่ง 
4. ชุมชน และองค์กรภายนอกมีความต้องการความร่วมมือ
ในด้านงานวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
และองค์กร 

อุปสรรค (Treats : T) 
1. มหาวิทยาลัยยังไม่มรีะบบและกลไกในการบริหาร
จัดการ เรื่องการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์
2. งบประมาณในการบริหารจัดการมีจ านวนน้อย 
3. ขาดการสนับสนุนยุทธศาสตรด์า้นการพัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์จากแหล่งเงินทุนภายใน 
 

 
ผลจากการน าข้อมลูด้านปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกมาวิเคราะห์ด้วยวิธี SWOT สามารถวิเคราะหไ์ดด้ัง

ตารางที่ 2.3  
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2.3 ผลสรุปกำรวิเครำะห์ปัจจัยสภำพแวดล้อมโดยวิธี SWOT 
ตารางที ่2.3 แสดงผลสรุปการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมโดยวิธ ีSWOT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S 

จุดแข็ง (Strengths : S) 
1.สถาบันวิจัยและพัฒนามีนโยบายส่งเสริมการวิจัยโดย
การจัดอบรมให้ความรู้ พัฒนานักวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
2.มีระบบบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการที่มี
ประสิทธิภาพ 
3.มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ด้าน
งานวิจัยและการบริการวิชาการทัง้ในระดับชาติและ
นานาชาติ 
4. บุคลากรมมีนุษยสมัพันธ์ และมจีิตบริการ  
5. มีจ านวนผลงานวิจัยท่ีไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการและการประชุมวชิาการเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 
6. มีวารสารวิชาการที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของศูนย์
ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) 

W 

จุดอ่อน (Weakness : W) 
1. ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยยังไม่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ในเชิงพาณิชย์ 
2. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการจด
สิทธิบตัร อนุสิทธิบตัร และลิขสิทธิ์ยังมีจ านวน
น้อย 
3. งานวิจัยขาดการส่งเสรมิการต่อยอดและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในงานวิจัยสูส่งัคม 
4. ขาดระบบสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจ (MIS) 
และระบบฐานข้อมลูด้านงานวิจัยและการบริการ
วิชาการ 
5. ขาดอัตราก าลังนักวิจัยประจ าสถาบัน 
6. นักวิจัยรุ่นใหม่ยังขาดประสบการณ์ในการท า
วิจัย 
7. ขาดงานวิจัยแบบชุดโครงการ 

O 

โอกำส (Opportunities : O) 
1. นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลส่งเสรมิงานวิจัย
และนวัตกรรม 
2. มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีศักยภาพในการเป็น
วิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนและท้องถิ่น 
3. มีแหล่งเงินทุนภายนอกท่ีจะใหก้ารสนับสนุนการวิจยั
ของคณาจารยห์ลายแหล่ง 
4. ชุมชน และองค์กรภายนอกมีความต้องการความ
ร่วมมือในด้านงานวิจัยและการบรกิารวิชาการเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นและองค์กร 

T 

อุปสรรค (Treats : T) 
1. มหาวิทยาลัยยังไม่มรีะบบและกลไกในการ
บริหารจดัการ เรื่องการรับรองจรยิธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ 
2. งบประมาณในการบริหารจัดการมีจ านวนน้อย 
3. ขาดการสนับสนุนยุทธศาสตรด์า้นการพัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์จากแหล่งเงินทุนภายใน 
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ซึ่งผลการวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้วยวิธี SWOT (SWOT Analysis) ดังกลา่วท าให้
สามารถน าจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคมาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ ในการบริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนาในระยะ 5 
ปี พ.ศ. 2560 – 2564 ดังแสดงในภาพที่ 2.1  

 
    TOWS  matrix 
 
                              
                       ปัจจัยภำยนอก 
 
 
ปัจจัยภำยใน 

โอกำส (Opportunities : O) 
1. นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลส่งเสริม
งานวิจัยและนวัตกรรม 
2.มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีศักยภาพในการเป็น
วิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนและท้องถิ่น 
3. มีแหล่งเงินทุนภายนอกทีจ่ะใหก้ารสนับสนุน
การวิจยัของคณาจารย์หลายแหล่ง 
4. ชุมชน และองค์กรภายนอกมีความตอ้งการ
ความร่วมมือในด้านงานวิจยัและการบรกิาร
วิชาการเพื่อพัฒนาทอ้งถิ่นและองค์กร 

อุปสรรค (Treats : T) 
1.มหาวิทยาลัยยังไม่มีระบบและกลไกในการ
บริหารจัดการ เร่ืองการรับรองจริยธรรมการวิจยั
ในมนุษย์ 
2.งบประมาณในการบริหารจัดการมีจ านวนน้อย 
3.ขาดการสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์จากแหล่งเงินทุน
ภายใน 
 

จุดแข็ง (Strengths : S) 
1.สถาบันวิจยัและพัฒนามีนโยบายส่งเสริมการ
วิจัยโดยการจัดอบรมให้ความรู้ พัฒนานกัวิจยั
อย่างต่อเนื่อง 
2.มีระบบบริหารจัดการโครงการบริการ
วิชาการที่มีประสิทธภิาพ 
3.มีเครือข่ายความร่วมมือกับหนว่ยงาน
ภายนอก ดา้นงานวจิัยและการบรกิารวชิาการ
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
4. บุคลากรมีมนุษยสัมพันธ์ และมีจิตบรกิาร  
5. มีจ านวนผลงานวจิัยที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารวิชาการและการประชุม
วิชาการเพิ่มขึ้นอยา่งต่อเนื่อง 
6. มีวารสารวิชาการที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)  

SO: 
การส่งเสริมงานวิจัยที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ
และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย S1,O1,O3 
 
การส่งเสริมและพัฒนาการบริการวิชาการเพื่อ
สังคมและท้องถิ่น S2,S4,O2,O4 
 
การพัฒนาเครือข่ายความรว่มมือด้านงานวิจัย
และการบริการวิชาการทั้งในระดับชาตแิละ
นานาชาติ S3,O4 
 
การส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์และเผยแพร่
ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
S5,S6,O1,O3 
 

ST: 
พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการ  
เร่ืองการรับรองจริยธรรมการวจิัยในมนษุย์ 
S1,S3,T1 
 
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและงบประมาณ
ให้มีประสิทธิภาพ S1,S2,S4,T2,T3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดอ่อน (Weakness : W) 
1. ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลยัยังไม่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ในเชิงพาณิชย ์
2. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการจด
สิทธิบัตร อนุสิทธบิัตร และลิขสิทธิ์ยังมจี านวน
น้อย 
3. งานวิจัยขาดการส่งเสริมการต่อยอดและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในงานวิจัยสู่สังคม 
4. ขาดระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 
(MIS) และระบบฐานข้อมูลด้านงานวิจยัและ
การบริการวิชาการ 
5. ขาดอัตราก าลังนักวิจยัประจ าสถาบัน 
6. นักวิจยัรุ่นใหม่ยังขาดประสบการณ์ในการ
ท าวิจยั 
7. ขาดงานวิจยัแบบชุดโครงการ 

WO : 
สร้างนวัตกรรมและพัฒนางานวิจัยโดยใช้ท้องถิ่น
เป็นฐาน W1,W2,O1,O3,O4 
 
ส่งเสริมการน าผลงานวิจัยไปต่อยอดและใช้
ประโยชน์ W1,W2,W3,O1,O2 
 
ส่งเสริมการจัดหารายได้จากงานวิจยัและการ
บริการวิชาการ W1,W2,W5,O2,O4 
 
ส่งเสริมการน าองค์ความรู้จากงานวจิัยสูห่ลักสูตร
การบริการวิชาการ W1,W3,O4 
 
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (MIS) 
และระบบฐานข้อมูล ด้านงานวิจัยและการบริการ
วิชาการ W4,O1,O2,O3,O4 
 

WT : 
สร้างระบบและกลไกในการบริหารจัดการ 
เร่ืองการรับรองจริยธรรมการวจิัยในมนษุย์ 
W1,W2,W4,W5,T1,T2 
 
ส่งเสริมและสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ W1,W2,W3,T3 
 
 
 

ภาพที่ 2.1 TOWS  matrix 
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บทท่ี 3 
แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

3.1 ปรัชญำ  

 สร้างสรรค์ปญัญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม สูส่ากล 

3.2 วิสัยทัศน์   

เป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการบรหิารจัดการงานวิจัย และบริการวชิาการอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน 

3.3 ค่ำนิยมองค์กร 
 

เสียสละ สามคัคี มีใจใฝ่รู ้
 

3.4 อัตลักษณ ์

สร้างองค์ความรูสู้ส่ังคม 

3.5 เอกลักษณ์ 

งานวิจัยควบคู่การบริการวิชาการสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

3.6 พันธกิจ  

 1. ส่งเสรมิ สนับสนุน ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยผลิตงานวิจยั งานสร้างสรรคเ์พื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ น าไปสู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการ และสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่น สังคม 
 2. ส่งเสรมิ สนับสนุน ใหเ้กิดความร่วมมือในการท างานวิจัยรูปแบบของเครือข่ายวิจัยในภาครัฐและเอกชน ทั้งระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาต ิ
 3. ส่งเสรมิ สนับสนุน การเผยแพรง่านวิจัยท้ังระดับชาติและนานาชาติ การน าผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประเทศชาติ 
 4. ส่งเสรมิ สนับสนุนงานบริการวชิาการ งานถ่ายทอดเทคโนโลยี การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อท้องถิ่น และประเทศชาติ 

5. พัฒนาระบบสนับสนุนงานวิจัย ระบบประกันคณุภาพงานวิจัย ประสานหรือด าเนินการวิจัยสถาบัน เพื่อเป็นข้อมูล
ส าหรับการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

 
3.7 ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของแผน 

1.  ร้อยละของการรายงานความส าเร็จของโครงการที่สนับสนุนและส่งเสริมด้านงานวิจยั ร้อยละ 85 
2.  ร้อยละของการรายงานความส าเร็จของโครงการที่สนับสนุนและส่งเสริมด้านงานบริการวิชาการ รอ้ยละ 85 
3.  มีร้อยละของโครงการที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามไตรมาสที่ก าหนด ร้อยละ 85 
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3.8 ควำมเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศำสตร์ แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.1 ความเช่ือมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน ์

เป
็นอ

งค์
กร

ที่ม
ีศัก

ยภ
าพ

ใน
กา

รบ
ริห

าร
จดั

กา
รง

าน
วิจ

ยั 
แล

ะบ
ริก

าร
วิช

าก
าร

อย
่าง

มีคุ
ณภ

าพ
แล

ะม
ีมา

ตร
ฐา

น 
เพ

ื่อก
าร

พัฒ
นา

ท้อ
งถ

ิ่นอ
ยา่

งม
ีส่ว

นร
่วม

แล
ะย

ั่งย
ืน 

พันธกิจ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ผลิตงานวิจัยงานสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
น าไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และสร้างความ
เข้มแข็งให้ท้องถิ่น สังคม 

2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดความร่วมมอืในการ
ท างานวิจยัรูปแบบของเครือข่ายวิจัยในภาครัฐและ
เอกชน ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาต ิ

3. ส่งเสริม สนับสนุน การเผยแพร่งานวจิัยทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ การน าผลงานวิจัยงาน
สร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ 

 
4. ส่งเสริม สนับสนุนงานบริการวิชาการงานถ่ายทอด
เทคโนโลยี การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ท้องถิ่น และประเทศชาติ 

5. พัฒนาระบบสนับสนุนงานวจิัย ระบบประกัน
คุณภาพงานวิจยั ประสานหรือด าเนินการวิจัยสถาบัน 
เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 

พัฒนาศักยภาพนกัวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรม 
องค์ความรู้และงานวิจยัสู่การน าไปใช้
ประโยชน์และเป็นฐานการพัฒนาท้องถิน่
และประเทศ 
 

ยกระดับคุณภาพและบูรณาการ การวจิยั
และการบริการวิชาการ 
 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการวิจัย
และบริการวิชาการ 
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บทท่ี 4 
รำยละเอียดแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี  พ.ศ.  2560 – 2564  สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

 การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาตามแผนกลยุทธ์นี้  ก าหนดรายละเอียดของกลยุทธ์โดยใช้รูปแบบห่วงโซ่คุณค่า 
(Value Chain Model) เป็นรูปแบบในการเขียนรายละเอียดเพื่อเช่ือมโยงกิจกรรมการด าเนินการภายตั้งกลยุทธ์เดียวกันให้
สอดคล้องและต่อเนื่องกันซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน 3 ประเด็น และก าหนดกลยุทธ์ไว้ทั้งสิ้น 13 กลยุทธ์ โดยแต่ละกลยุทธ์จะมีผลสัมฤทธิ์ เป้าประสงค์ 
และตัวช้ีวัด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.1 ภาพรวมยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนกลยุทธ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์กำรขบัเคลื่อน 

พัฒนำศักยภำพนักวิจัย เพ่ือสร้ำง
นวัตกรรม องค์ควำมรู้และ
งำนวิจัยสู่กำรน ำไปใช้ประโยชน์
และเป็นฐำนกำรพัฒนำท้องถิ่น
และประเทศ 

กลยุทธ์ในกำรขับเคลื่อนสถำบันวิจัยและพัฒนำ 

การส่งเสริมงานวิจัยที่
ตอบสนองยุทธศาสตร์
ชาติและยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย  

การส่งเสริมและ
สนับสนุนการตีพิมพ์และ
เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ  

สร้างนวัตกรรมและ
พัฒนางานวิจัยโดยใช้
ท้องถิ่นเป็นฐาน  

ส่งเสริมการน า
ผลงานวิจัยไปต่อ
ยอดและใช้
ประโยชน์  

ส่งเสริมและสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์  

สง่เสริมและสนบัสนนุ
ยทุธศาสตร์ด้านการ
พฒันานวตักรรมและ
สิง่ประดษิฐ์  ยกระดับคุณภำพและบูรณำกำร 

กำรวิจัยและกำรบริกำรวิชำกำร 

การส่งเสริมและ
พัฒนาการบริการ
วิชาการเพื่อสังคมและ
ท้องถิ่น 

ส่งเสริมการจัดหา
รายได้จากงานวิจัยและ
การบริการวิชาการ 

พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
และสนับสนุนนักวิจัย
ให้พัฒนางานวิจัย
แบบชุดโครงการ 
 

ส่งเสริมการน าองค์
ความรู้จากงานวิจัยสู่
หลักสูตรการบริการ
วิชาการ 

พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนกำรวิจัยและบริกำรวิชำกำร 

การพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการ
วิจัยและการบริการ
วิชาการทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ 

พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจ (MIS) 
และระบบฐานข้อมูล 
ด้านงานวิจัยและการ
บริการวิชาการ 

พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการและ
งบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ 

สร้างระบบและกลไก
ในการบริหารจัดการ 
เรื่องการรับรอง
จริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ 

ผู้บริหาร  
คณะกรรมการ 
และบุคลากร
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

ผู้มีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อน 
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำศักยภำพนักวิจัย เพ่ือสร้ำงนวัตกรรม องค์ควำมรู้และงำนวิจัยสู่กำรน ำไปใช้ประโยชน์และเป็นฐำน
กำรพัฒนำท้องถิ่นและประเทศ 
 

ตัวชี้วัดยุทธศำสตร์ 
ค่ำเป้ำหมำย (ปีงบประมำณ พ.ศ.) 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ท างานวิจัยต่อ
จ านวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด  
(ร้อยละ 100) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 

2. ร้อยละของผลงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่น (ร้อยละ 50) 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 35 ร้อยละ 40 ร้อยละ 45 ร้อยละ 50 

3. ผลงานวิจัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ 

- ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 5 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 15 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 

4. องค์ความรู้ที่ได้มาจากงานวิจัยมีการน าไปใช้เพื่อ
อ้างอิงและ/หรือต่อยอด (ร้อยละ 20) 

- ร้อยละ 5 ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 

 
 

 
 
 
 
 

กลยุทธ ์ โครงกำร 
กำรด ำเนินงำน (ปีงบประมำณ พ.ศ.) 

2560 2561 2562 2563 2564 
การส่งเสริมงานวิจยั
ที่ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ
และยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยั 

- โครงการส่งเสรมิสนับสนุนข้อเสนอโครงการวิจัย  / / / / / 

- โครงการลงนามความร่วมมือด้านการวิจัย/บริการ
วิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กับ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา (ภายใต้การด าเนินงาน
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา) 

/ - - - - 

- โครงการพัฒนาความร่วมมือดา้นการวิจัย/บริการวิชาการ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ 
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา (ภายใต้การด าเนินงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา) 

- / / / / 

- โครงการส่งเสรมิการวิจัยในอุดมศึกษา  / - - - - 

การส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ตีพิมพ์และเผยแพร่
ผลงานวิจัยท้ังใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

- โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  ISMAC 2017 / - - - - 
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กลยุทธ ์ โครงกำร 
กำรด ำเนินงำน (ปีงบประมำณ พ.ศ.) 

2560 2561 2562 2563 2564 
 - โครงการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กลุ่มศรีอยุธยา 
/ / / / / 

 - โครงการน าเสนอผลงานวิจัยในมหกรรมงานวิจยัแห่งชาติ 
(Thailand Research Expo) 

/ / / / / 

 -โครงการการประชุมวิชาการราชภัฏวิจัยระดับชาติ    /  / 

 - โครงการส่งเสรมิการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการ 

/ / / / / 

สร้างนวัตกรรมและ
พัฒนางานวิจัยโดย
ใช้ท้องถิ่นเป็นฐาน 

- โครงการส่งเสรมิการสร้างนวัตกรรมและพัฒนางานวิจัย
โดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐาน 

- / / / / 

ส่งเสริมและ
สนับสนุน
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ ์

- โครงการส่งเสรมิและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ ์

- / / / / 

ส่งเสริมการน า
ผลงานวิจัยไปต่อ
ยอดและใช้
ประโยชน ์

- โครงการส่งเสรมิการน าผลงานวจิัยไปต่อยอดและใช้
ประโยชน ์

- / / / / 

พัฒนานักวิจัยและ
สนับสนุนนักวิจัยให้
พัฒนางานวิจัยแบบ
ชุดโครงการ 

- โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย 
 

/ / / / / 

- โครงการพัฒนางานวิจัยแบบชุดโครงการ  - / / / / 

- โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย - / / / / 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2  ยกระดับคุณภำพและบูรณำกำร กำรวิจัยและกำรบริกำรวิชำกำร 
 

ตัวชี้วัดยุทธศำสตร์ 
ค่ำเป้ำหมำย (ปีงบประมำณ พ.ศ.) 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. ร้อยละของกิจกรรมบริการวิชาการที่ชุมชนท้องถิ่น
สามารถน าไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดได้ (ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 10) 

- ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 4 

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 6 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 8 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 10 

2. ร้อยละของกิจกรรมบริการวิชาการ/งานวิจัยท่ีบรูณา
การกับการเรียนการสอน (ร้อยละ 70)  
หมายเหตุ ร้อยละ นับจากฐานจ านวนเรื่องงานวิจัย/
บริการวิชาการในปีงบประมาณนัน้ 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 

3. จ านวนหลักสตูรบริการวิชาการเพื่อการจัดหารายได้ 
จ านวนหลักสตูร 

- - 1 หลักสูตร 2 หลักสูตร 3  
หลักสตูร 

 

 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ ์ โครงกำร 
กำรด ำเนินงำน (ปีงบประมำณ พ.ศ.) 

2560 2561 2562 2563 2564 

การส่งเสริมและ
พัฒนาการบริการ
วิชาการเพื่อสังคม
และท้องถิ่น  
 

- โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา / / / / / 

- โครงการส่งเสรมิการเรียนรู้ตามพระราชด าริ / / / / / 

- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและอ่างทอง 

/ / / / / 

- โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนประชาชนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและอ่างทอง 

/ / / / / 

ส่งเสริมการจัดหา
รายได้จากงานวิจัย
และการบริการ
วิชาการ 

- โครงการพัฒนาหลักสูตรบริการวิชาการเพื่อจัดหารายได้  / / / / 

 - โครงการส่งเสรมิและพัฒนางานวิจัยในเชิงพาณิชย ์  / / / / 

ส่งเสริมการน าองค์
ความรู้จากงานวิจัย
สู่หลักสูตรการ
บริการวิชาการ 

- โครงการส่งเสรมิการน าองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่
หลักสตูรการบริการวิชาการแก่สังคม 

 / / / / 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรวิจัยและบริกำรวิชำกำร 
 

ตัวชี้วัดยุทธศำสตร์ 
ค่ำเป้ำหมำย (ปีงบประมำณ พ.ศ.) 

2560 2561 2562 2563 2564 
1.จ านวนครั้งในการจัดประชุมวิชาการทั้งระดับชาตหิรือ
นานาชาติ (อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง) 

1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 

2.จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยหรือการ
บริการวิชาการเพิ่มขึ้น (อย่างน้อยปีละ 1 เครือข่าย) 

1 เครือข่าย 1 เครือข่าย 1 เครือข่าย 1 เครือข่าย 1  
เครือข่าย 

3.มีระบบฐานข้อมลู ด้านงานวิจัยและการบริการวิชาการ 
(2 ฐาน) 

- 1 ฐาน 2 ฐาน 2 ฐาน 2 ฐาน 

4.ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มตี่อระบบการ
บริหารจดัการด้านการวิจยัและบรกิารวิชาการ  
(ร้อยละ 95) 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 

 

กลยุทธ ์ โครงกำร 
กำรด ำเนินงำน (ปีงบประมำณ พ.ศ.) 

2560 2561 2562 2563 2564 
การพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือด้าน
การวิจัยและการ
บริการวิชาการทั้ง
ในระดับชาติและ
นานาชาติ 

- โครงการจัดประชุมวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานวิจัย - / / / / 

พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจ (MIS) 
และระบบ
ฐานข้อมูล ด้าน
งานวิจัยและการ
บริการวิชาการ 

- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (MIS) 
ด้านงานวิจัยและการบริการ  

- / / / / 

- โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ด้านงานวิจัยและการ
บริการวิชาการ 

- - / / / 

ส ร้ า ง ร ะ บ บ แ ล ะ
กลไกในการบริหาร
จัดการ เรื่ องการ
รับรองจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ 

- โครงการพัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการ 
เรื่อง การรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

- / / / / 

พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจดัการและ
งบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ 

- โครงการบริหารงานสถาบันวจิัยและพัฒนา / / / / / 
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บทท่ี 5 
กำรน ำแผนกลยุทธส์ู่กำรปฏิบัต ิ

 
ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นแผนที่ช้ีทิศทางมองถึงภาพอนาคต

ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา  5 ปี และสามารถน ามาใช้ในการวางแผนทั้งในเชิง
รับและเชิงรุก ในขณะที่พลวัตรและการเปลี่ยนแปลงด้านประชากร พลังงานและสิ่งแวดล้อม การมีงานท าและตลาดแรงงาน  
การกระจายอ านาจการปกครอง ความรุนแรงและความขัดแย้ง เยาวชนและอาชีพ ภายหลังยุคอุตสาหกรรมการจัดตั้งประชาคม
อาเซียน และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการพัฒนาสถาบันวิจัย
และพัฒนา จ าเป็นต้องมีกลไกการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือของคณะผู้บริหารสถาบันให้มีความสอดคล้องและ
ต่อเนื่อง ซึ่งมีข้อเสนอกลไกในการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ ดังน้ี 

5.1 เมื่อคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี  พ.ศ. 2560-2564 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ฉบับนี้แล้ว หลังจากนั้นน าเสนอกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อ ขออนุมัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควร
ให้ม ี

5.1.1 คณะกรรมการก ากับ ดูแล และติดตามในระดับสถาบันมีผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นประธาน
เพื่อก ากับดูแล การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลแผน เพื่อการปรับปรุงแผนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

5.1.2 คณะกรรมการก ากับ ดูแล และติดตามในระดับกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาทีม่กีรรมการสถาบันวิจัย
และพัฒนาและองค์คณะต่างๆ เป็นประธาน 

5.2 ให้คณะ/สถาบัน/กอง/ศูนย์/ส านัก จัดท าแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานตนเองที่มีความ
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 สถาบันวิจัยและพัฒนาท่ีมีความหลากหลายในการปฏิบัติตามสภาพของ
หน่วยงาน 

5.3 การจัดท าแผนระยะต่างๆ ตามวาระของผู้บริหาร สามารถด าเนินการปรับปรุง และเพิ่มได้ตามความเหมาะสม 
สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปสร้างความร่วมมือในการก าหนดวิสัยทัศน์ ตลอดจนการจัดท า โครงการ/
งาน กิจกรรม ท่ีสามารถตอบสนองพันธกิจเพื่อให้บรรลุตัวช้ีวัด/ตัวบ่งช้ี ต่อไป 

5.4 มีตัวช้ีวัด/ตัวบ่งช้ี โครงการ/งาน กิจกรรม ที่ชัดเจนโดยมีการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าทุกปี 
ระหว่างอธิการบดีและหัวหน้าหน่วยงาน ตลอดจนตัวช้ีวัดรายบุคคล 

5.5 มีการสื่อสาร ประชาสมัพันธ์ และรายงานความคืบหน้าของแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 
สถาบันวิจัยและพัฒนาให้แก่ประชาคมอย่างต่อเนื่อง 
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ภำคผนวก 
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ค ำสั่งสถำบันวจิัยและพัฒนำ 

ที่    16/2560 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

--------------------------------------------------------- 
 
 เพื่อให้การด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพบังเกดิผลดีต่อทางราชการ 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วยผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ 
 
 1)   รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธ์ิ  ประดับเพ็ชร์  ประธานกรรมการ   
 2)   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศชาย  สถิตย์พนาวงศ์  กรรมการ 
 3)   อาจารย์ ดร.สุจิตกัลยา  มฤครัฐอินแปลง  กรรมการ 
 4)   อาจารย์ ดร.กมลวรรณ  วรรณธนัง  กรรมการ 
 5)   นางสาวสุนีย์  ชวนประสงค์    กรรมการ 
 6)   นางสาวอัจฉรา  วงษ์หา   กรรมการ 
 7)   นายอวิรุทธ์  เจียมฮวดหลี   กรรมการ 
 8)   นางสาวศรินยา  โพธิ์นอก   กรรมการ 
 9)   นางสาวบงกช  สมหวัง   กรรมการ 
 10) นางสาวสุธีรา  มูลดี   กรรมการ 
 11) นางสาววิไลวรรณ  สังฤทธิ์   กรรมการ  
 12) นางสาวพรสวรรค์   คล้ายกัน  กรรมการและเลขานุการ 
 13) นางสาวพิมพ์ประภา  พลรักษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
โดยมีหน้ำท่ี ดังนี้ 

1) วางแผนการด าเนินงานการจัดท าแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 สถาบันวิจัยแลพัฒนา  
2) ด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน  
3) ทบทวนและวิเคราะหผ์ลการปฏิบตัิราชการตามแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 สถาบันวิจัย

และพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
4) ประสานงานและติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงาน 
5) น าเสนอแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา ต่อผู้เกี่ยวข้อง 
6) ด าเนินการอื่นๆ ที่ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามอบหมาย  

 
    สั่ง ณ วันที ่  1  มีนาคม  พ.ศ.  2560 
 

                                    
  (รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธ์ิ  ประดับเพ็ชร์) 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 

ภาคผนวกหมายเลข 1 


